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Představení společnosti     

• CK HROCH s. r. o., provozovatel portálů www.AktivniDovolena.cz a www.World-trek.cz, 
je společnost specializující se na aktivní trávení volného času a to jak formou zájezdů pro 
veřejnost, sportovních programů pro školy, tak eventových akcí a incentivních zájezdů pro 
firmy. V tomto oboru máme opravdu bohaté zkušenosti, neboť naše dřívější koníčky se nám 
staly prací protože jsme se těmto aktivitám věnovali řadu let před založením společnosti. 
Novinkou je projekt www.AdventureCompany.cz, pod jehož hlavičkou pořádáme 
dobrodružné aktivity, firemní akce a akce pro školy. Do tohoto projektu jsme přenesly 
zkušenosti s pořádáním těchto akci pod hlavičkou AktivniDovolena.cz a významně jsme 
rozšířili rozsah služeb  
 



Filosofie AC 

Naše programy sestavujeme v podobě komplexního souboru služeb. Abychom se co nejlépe přiblížili očekáváním zákazníka, klademe důraz na 

individuální přístup a osobní komunikaci. Důležitá je spolupráce jak ve fázi příprav, tak při samotné realizaci a nezapomíná se ani na 

poctivou zpětnou vazbu.  Nejkvalitnější práce vzniká na základě dlouhodobé spolupráce se školami.  

Klademe důraz na vysokou kvalitu služeb, proto sledujeme nové trendy, využíváme nejmodernějších technologií a materiálů a 

zaměstnáváme odborníky na zážitkovou pedagogiku odchované rekreologickými obory po celé republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadou číslo jedna  je bezpečnost. Z tohoto důvodu spolupracujeme při pořádání jednotlivých programů výhradně s instruktory, kteří mají 

licence akreditované MŠMT. Používání jištění, ochranných prostředků a zapracování bezpečnostních aspektů do základů každého programu je 

u nás standardem. Zajistíme také úrazové pojištění pro všechny účastníky po dobu trvání akce. 

Filosofie samotné realizace našich programů stojí na maximální míře zábavy a kvalitních zážitků dětí.  Na všechny kurzy je vypracován 

podrobný scénář, který zaručí  hladký průběh a spokojenost. Dalším předpokladem je vřelý a osobní přístup, který ctí naši instruktoři jak ve 

vztahu k učitelům, tak k žákům. Naší snahou u všech programu je, aby  učitel byl aktivně účasten programu, měl svou roli, která umožní jeho 

nestranné zapojení do programu , což také upevňuje pouto mezi ním a žáky.  



Školy v přírodě - koncepce 

• Nově vytvářené, nebo doplňované kolektivy základních a středních škol jsou 
dnes více vystaveny negativním vlivům společnosti, jako je riziko šikany, 
problematika drog atd. Naši instruktoři citlivě postaví program, plný 
intenzivních zážitků a zábavných her s cílem pobavit a stmelit kolektiv a 
vytvořit uvolněné klima plné důvěry. Jedině taková skupina se vyrovná 
s nástrahami moderní společnosti.  

• S tímto cílem připravujeme nejen harmonizační a adaptační kurzy, ale tuto 
myšlenku přenášíme v menší míře do všech programu, které pořádáme. 
Naším cílem při organizování škol v přírodě je zajistit nejen ubytování a 
dopravu, ale i kvalitní programovou náplň pro každý den. Vedle nejlákavějších 
aktivit jako jsou skalní lezení, plavba na raftových člunech nebo lanové 
centrum máme v zásobě spoustu her, při kterých se děti zabaví a díky silným 
zážitkům prohlubují svůj vztah v třídním kolektivu a také vůči svému učiteli. 
Tyto hry zorganizuje ve spolupráci s kantory a nijak tím nezatížíme rozpočet 
akce. Konkrétní program sestavujeme vždy podle vašich představ, a výběr he,r 
s naším doporučením a popisem ke každé hře,  necháme na kantorovi.    

• V zásobě máme nepřeberné množství sportovních her a aktivit a lanové 
centrum.  

• Jedná se o vzorové programy, které lze jakkoli upravit podle Vašich 
potřeb. 

 

 Zadní Telnice 

 

 lyžařské středisko, které se díky našim aktivitám probouzí i v letní sezóně. Budujeme 

zde outdoor adrenalin park a pestré přírodní prostředí v blízkosti chaty a velmi členitý 

terén vhodný pro celou řadu atraktivních programů a her. V okolí chaty je možnost 

koupání v nově napuštěném jezeře Milada nebo stříbrných rybnících, Adrenalin nabízí 

lezení v nedalekých pískovcových skalách skalního města v Tisé. Je zde i několik řek, 

kde je možné užít si krásný vodácký program. A v neposlední řadě, také spousta 

atraktivních cílů, pro výlety.  



naše regiony 

Zde je výčet regionů, ve kterých převážně pořádáme naše akce. Přírodní krásy a rozmanitost těchto oblastí v kombinaci s naší dlouholetou 

dobrou znalostí terénu a vybudovaným zázemím, přináší zaručený úspěch při hledání toho pravého místa pro Váš program. Využijte našich 

dlouhodobých zkušeností s osvědčenými ubytovateli a dostanete kvalitu, která je při pobytu s dětmi důležitá více, než jindy. Samozřejmě 

pořádáme i celou řadu školních programů mimo tyto regiony. 

Krušné hory 

Desítky lyžařských areálů, síť turistických tras a naučných stezek, vysoká ubytovací kapacita a 

bohatá nabídka dalších turistických služeb 

Horní Blatná - malé město, které nabízí bohaté vyžití. V zimě běžecké lyžování Krušnohorské 

magistrále, kouzelné terény pro túry na sněžnicích a jiné sněhové radovánky. V létě jsou zde 

výborné podmínku pro cyklistiku, pěší turistiku a přírodní rezervace nabízí krásnou divokou 

přírodu pro naše hry. Blatenský příkop a Vlčí jámy jsou pohádková místa. 

Zadní Telnice – lyžařské středisko které se díky našim aktivitám probouzí i v letní sezóně. V 

zimě zde najdete dostatek kvalitních svahů jak pro začátečníky, trpaslíky i náročné sjezdaře.  

Ubytování je příhodné i pro nižší ročníky základních škol.Budujeme zde outdoor adrenialin park 

a speciální cyklistické stezky všech obtížností.  

 

 

 

 

 

České Švýcarsko 

Poznejte hezké prostředí nedotčené přírody skalních 

měst, soutěsek, rozhleden a stolových hor, jež se 

rozprostírá při hranici s Německem. Toulkami zdejší 

krajinou rozhodně nemineme Pravčickou bránu, největší 

přírodní skalní most v Evropě a řadu nádherných 

skalních vyhlídek. Za zmínku stojí plavba na lodičkách v 

kaňonu říčky Kamenice, projížďka lesními stezkami a  

průzkum starých skalních hradů. 

Vydejte se do bájné říše skřítků, vil a loupežníků, kteří 

tento kraj kdysi obývali a prý i nadále obývají. Tento 

region využíváme hlavně pro akce pobytu v přírodě. 

 



Třídenní program 

Pětidenní intenzivní program nabízí dostatek prostoru pro pestrý program školy v přírodě. Je naplněn převážně 

zábavnými hrami a soutěžemi, které ale vyžadují i spolupráci a komunikaci mezi žáky a je doplněn o adrenalinové 

lanové aktivity, které zajistí hluboké zážitky. Vysoká intenzita programu často rozdmýchá skupinovou a probudí v dětech 

zdravou soutěživost. 

zásoba her a aktivit 

 

 

1.den 

 

 

•Příjezd , motivační seznámení se s 

příběhem celého programu. 

•Přivítání se s instruktory a ubytování. 

Výlet na raftu po řece Ohře/ Ploučnice/ 

Bílina 

Limeriky - týmová běhačka,  při které děti 

prozkoumají areál a procvičí si paměť a 

tvořivost. 

2.den 

Detaily – Zábavná putovní hra sblíží děti 

navzájem uvnitř skupinek a zároveň 

prohloubí jejich vztah ke jejich blízkému 

okolí. 

•Skalní lezení na stěně s nízkou obtížností 

– každý dostane šanci pokořit kamennou 

stěnu a plnými doušky si užít vzrušující 

slanění. (vše za přítomnosti zkušeného 

instruktora ) 

 

3.Den 

 

 

Lanové aktivity – nízká lana a vysoké lanové 

překážky. Týmy zde budou moci soutěžit v 

překonávání překážek vyžadujících obratnost a 

spolupráci.  

Laser – koordinační a velmi zábavná hra, kterou 

by děti nejraději hráli celý den. 

odpo. 

Vrány – Strategická, méně náročná běhačka, při 

které je třeba důvtip, spolupráce a i trocha fair play.  

Cross golf závod – modifikovaný turnaj v golfu 

putovního charakteru obohacen o další soutěže. V 

cílové rovince se se družstva rozdrobí do dvojic a 

okusí náročnou trať plnou nástrah zvanou Rimgo-

cesta. 

večer 

Čokoláda  -  zábavná hra náročná pro milovníky 

čokolády 

Stezka odvahy – děti nestrašíme, je zde snaha 

spíše o zamyšlení se nad sebou 

4.Den 

 

Vavrdův  memoriál  

Neopakovatelný cyklistický závod na 

počest nejlepšího cyklisty z kraje, 

jehož osud dojme i toho největšího 

tvrďáka. Tento příběh každoročně 

vybízí sportovce z celého kraje k 

nadlidským výkonům, aby mohli vzdát 

čest legendárnímu cyklistovi, jemuž 

byla cyklistika vším. 

 

Náročný týmový úkol založen na 

týmové soudržnosti a zodpovědnosti 

•Kufr – zábavná soutěž po vzoru 

legendárního televizního pořadu 

•Majáky – noční nenáročná hra 

 

5 den 

Vyvrcholení programu 

 

Celodenní výlet za krásami Českého 

Švýcarska  s Krušných hor 

•Rozloučení. 

•Odjezd domů 
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Ubytování 

Chata u vleku leží na pomezí krušných hor a Českosaského Švýcarska, chata 
se nachází v lyžařském středisku Telnice ve východních Krušných horách 
cca 10km od Tiských stěn a 25km od centrální části Českosaského 
Švýcarska v okolí Hřenska a Pravčické brány. V blízkém okolí je možné 
navštívit také Drážďany nebo se svézt na nejdelší lanové dráze v ČR na 
Komáří hůrku. 

V Chatě u vleku naleznete příjemné prostředí k ubytování ve 2 - 6 lůžkových 
pokojích, domácí kuchyni ve stylově zařízené restauraci a ochotný 
personál, který se o vás bude starat po celou dobu vašeho pobytu. 

Restaurace je nekuřácká. Vynikající umístění Chaty u vleku přímo uprostřed 
lyžařského areálu se sedačkovou lanovkou a 6-ti vleky , 10 sjezdovkami u 
bezplatného centrálního parkoviště. V zimním období je možno využívat i 
běžecké trasy na hřebenu Krušných hor, které jsou dostupné vlekem 
přímo od chaty. 

Pokoje jsou turistického charakteru , stylově ve dřevě vybaveny postelí, skříní 
, nočními stolky a umyvadlem. WC a sprcha jsou společné na chodbě. 
Pro ubytované je zdarma k dispozici lyžárna 

 

Cena Kč 3590,-- (Cena je za maximální programovou nabídku a je pouze 
orientační, upravena bude dle skutečného programu) 

 

Cena obsahuje: 5x ubytování, 5x plnou penzi včetně pitného režimu a svačin, 
Dopravu z Prahy do Telnice a zpět do Prahy personální zajištění (po 
celou dobu bude přítomen instruktor + další instruktoři při organizaci 
aktivit), kompletní programové zajištění dle nabídky, pojištění CK proti 
úpadku 

Cena neobsahuje: Cestovní pojištění, 



Sídlo firmy: CK HROCH s. r. o., Dlážděná 160, 403 01 Dolní Zálezly | korespondenční 
adresa: CK HROCH s. r. o., Pařížská 5, 400 01 Ústí n. L. 

  

Tel:+420 602 295 818 | tel: +420 602 295 919 | prodejna: +420 475 211 808 

E mail: info@adventurecompany.cz info@aktivnidovolena.cz 

www.AdventureCompany.cz | www.AktivniDovolena.cz | www.World-Trek.cz 
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